Orbán Viktor gratulált az ezüstérmes felvidéki kajakosoknak
2016. szeptember 9. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
Levélben gratulált Orbán Viktor magyar miniszterelnök a riói olimpián ezüstérmet szerzett
szlovákiai férfi kajaknégyes magyar tagjainak és edzőjüknek - a gratuláló leveleket
Czimbalmosné Molnár Éva, Magyarország pozsonyi nagykövete adta át Somorján. A
miniszterelnöki gratulációt a kajaknégyes tagjai egyenként és az egész csapat nevében Likér
Péter edző is megköszönte, megtisztelőnek és meghatónak nevezve a gesztust. „Nagyon
szeretném megköszönni a miniszterelnök úrnak, hogy így gondolt ránk, mert a szlovák
köztársasági elnök a mai napig még csak sem fel sem hívta a fiúkat, amit szégyellek is
bevallani” - mondta Likér Péter a gratuláló levél átvétele után. Hozzátette: külön köszönet
illeti Magyarországot azért is, hogy lehetővé tette azt, hogy csapatuk – szlovákiai síkvizes
kajak-kenupálya híján – Szolnokon készülhessen fel.

Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó

A nemzeti média a közösségért folytatott munka értékét hangsúlyozza

Nem rendelt többnyelvű táblákat a kolozsvári városháza
2016. szeptember 8. – Krónika
Cáfolta a Krónikának a kolozsvári polgármesteri hivatal a Musai-Muszáj akciócsoport
értesülését, miszerint a városháza legyártotta a többnyelvű helységnévtáblákat. Az
önkormányzat álláspontja szerint továbbra sem teljesülnek a törvényi feltételek a táblák
kihelyezéséhez. „A polgármesteri hivatalnak és a helyi tanácsnak nem változott az álláspontja,
és továbbra is fenntartják, hogy Kolozsvár magyar nemzetiségű lakosságának számaránya
nem teszi lehetővé a kétnyelvű helységnévtáblák kihelyezését a helyi közigazgatási törvény
alapján" – jelentette ki a lapnak a városházi illetékes.
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2016. szeptember 8. – MTI, Kormány.hu, Magyar Idők, Magyar Hírlap, Vajdaság Ma
A nemzeti tévék és rádiók - így a szabadkai Pannon RTV is - a közösség számára azt sugallják,
hogy a közösségért folytatott munka érték, és a közösség megőrzéséért, boldogulásáért
minden tőlünk telhetőt megtenni erkölcsi kötelesség - hangsúlyozta Potápi Árpád János
nemzetpolitikáért felelős államtitkár csütörtökön a vajdasági Palicson, ahol részt vett a
szabadkai Pannon RTV fennállásának 10. évfordulója alkalmából szervezett ünnepségen.
Elmondta, hogy a Pannon RTV a magyar nemzet szolgálatáért dolgozik, a negyedmilliós
vajdasági magyar közösség összefogását, a közösségi öntudatot élteti, és a Kárpát-medencei
összetartozáshoz járul hozzá azzal, hogy havi száz anyagot küld a magyar közmédiának.
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2016. szeptember 8. – Krónika
A kolozsvári polgármesteri hivatal nem rendelkezik információval többnyelvű
helységnévtáblák készítéséről – reagált a Krónika csütörtöki cikkére a városháza
sajtóosztálya, amely többek között félretájékoztatással vádolja a lapot. „Ugyanakkor mivel
jelenleg bírósági per van folyamatban az ügyben, a bírósági ítélet kihirdetéséig az intézmény
nem kíván semmiféle további pontosítással élni ezzel kapcsolatban" – áll a pontosításban. A
városháza sajtóosztálya a továbbiakban közölte azt is: „a cikk szerzőjével folytatott
telefonbeszélgetés témája az volt, hogy a szóvivő pontosan beazonosítsa azt a témát,
amelynek kapcsán az intézmény hivatalos álláspontját kérik".

Erdély

Pontosítja cáfolatát a kolozsvári városháza

Kétnyelvű táblák: bezzeg Nagybányán lehet
2016. szeptember 8. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro
Noha Nagybányán nem éri el a húsz százalékot a magyarság számaránya, a máramarosi
megyeszékhely bejáratainál kihelyezték a többnyelvű helységnévtáblákat. A háromnyelvű –
román, magyar és német – helységnévtáblák kihelyezéséről Vida Noémi nagybányai
alpolgármester számolt be csütörtökön közösségi oldalán. „Legyen Nagybánya Európa
kulturális fővárosa!" – posztolta a Facebookon az RMDSZ-es elöljáró. A nagybányai
képviselő-testület augusztus 11-ei ülésén fogadott el – ellenszavazat nélkül – határozatot
arról, hogy „Baia Mare – Nagybánya – Neustadt" felirattal helyeznek ki helységnévtáblát a
város bejáratainál.

Szövetkezetalapítást támogatna az AgroSIC
2016. szeptember 8. – Krónika
Szövetkezetek megalapítására és működésük támogatására összpontosít ezentúl a Kovászna
megyei önkormányzat támogatásával létrehozott AgroSIC Közösségek Közötti Társulás, erről
a szervezet legutóbbi ülésén született döntés. Az AgroSIC a helyi kezdeményezéseket
résztámogatások által kívánja ösztönözni, továbbá az állatszemlék, vásárok, agrárkiállítások
megszervezésében is részt vállal. Bodó Lajos, az AgroSIC elnöke beszámolt arról is, hogy a
székelyföldi szövetkezeti mozgalom kiterjesztése érdekében Székelyudvarhelyen
megvalósíthatósági tanulmány is készült Szövetkezetek ernyőszervezete címmel, melyet több
Hargita és Kovászna megyei szövetkezet felkérésére Ambrus Tibor és Tankó László készített
el.

Ideiglenesen kitűzték a román lobogót Szentgyörgyön
2016. szeptember 8. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro
Egyetlen napra, ideiglenesen tűzték ki a sepsiszentgyörgyi városháza kupolájára a román
lobogót csütörtökön, a román csapatok 1944-es sepsiszentgyörgyi bevonulásának 72.
évfordulója alkalmából tartott ünnepségen. A csütörtök délelőtti, katonai parádéval
egybekötött ünnepség keretében felszólaló Sebastian Cucu prefektus úgy fogalmazott, ha a
város vezetői tisztelik a történelmi igazságot és a román népet, akkor nem távolítják el a
román zászlót, „mint ahogy régen a kommunisták tették”. „A zászlónak mindig ott kell
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Prefektus: lobogjon örökké a román trikolór a sepsiszentgyörgyi városháza
tornyán

Erdély

lobogni a városháza tetején, hiszen a román katonák sem ideiglenesen, hanem örökre le
akartak számolni a fasisztákkal” – fogalmazott a kormánymegbízott, aki szerint a lobogó
eltávolítása sovén, románellenes gesztusnak minősül.

2016. szeptember 8. – maszol.ro
A háromszéki prefektus, Sebastian Cucu nem fogadja el, hogy a sepsiszentgyörgyi városháza
tornyán csak ideiglenesen legyen kitűzve a román trikolór. A tartalékos román katonák
Kovászna megyei szervezetének elnöke, Ioachim Grigorescu ezredes bejelentette, hogy az
egyesület tagjai őrt állnak a városháza tornyára kitűzött zászlónál, hogy megakadályozzák
annak eltávolítását - jelentette az Agerpres hírügynökség. Antal Árpád polgármester a
hírügynökségnek elmondta: gesztust tettek azzal, hogy egy napra a toronyra is kitűzték a
román zászlót, de egy törvény pontosan leírja, hova és milyen zászlókat kell kitűzni, és
reményei szerint ez a törvény Sepsiszentgyörgyön is érvényben van. Hozzátette: reméli, hogy
ezt a törvényt úgy módosítja a parlament, hogy az épület homlokzatán Románia és az Európai
Unió zászlaja mellett helye legyen a városzászlónak és a magyar közösség zászlajának is.

A Musai-Muszáj végzett az első helyen a Comon Kolozsvár pályázatán
2016. szeptember 8. – transindex.ro, Krónika
1573 szavazattal a Musai-Muszáj az idén is az első helyen végzett a Com’on Kolozsvár
részvételi költségvetés pályázatán - közölte a mozgalom. Ugyanakkor azt is remélik, hogy
lemondhatnak az elnyert 4500 lejről egy másik kezdeményezés javára amiatt, hogy a
többnyelvű táblák napokon belül kikerülhetnek a helyükre.

Nyílt levélben fordul a Musai-Muszáj Európa Kulturális Fővárosa zsűrijéhez a
többnyelvű táblák miatt
2016. szeptember 8. – transindex.ro
Három nyelvű nyílt levélben fordult az Európa Kulturális Fővárosa zsűrijéhez a MusaiMuszáj mozgalom annak kapcsán, hogy a kolozsvári polgármesteri hivatal szóvivője
csütörtökön cáfolta, hogy beszerezték volna és hamarosan kihelyeznék a többnyelvű
helységnévtáblákat.

Közösen fejlesztené a Gyilkos-tó és Békás-szoros térségét Hargita és Neamț
megye
2016. szeptember 8. – transindex.ro, maszol.ro
Közös fejlesztési lehetőségekről tárgyalt Barti Tihamér, Hargita Megye Tanácsának alelnöke
Emilia Arcannal és Elena Kuzmanovici-csal, Ionel Arsene Neamț megyei elnök tanácsosaival
szeptember 7-én, szerdán Piatra Neamț-on. Emellett találkozott Laurențiu-Cristinel Dulamă
alelnökkel is. Hargita és Neamț megye tanácsa összehangolt stratégia kidolgozásán dolgozik,

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. szeptember 9.

3

Szakmailag versenyképes jelölteket javasol a háromszéki RMDSZ
2016. szeptember 8. – maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro
Sepsiszentgyörgyről azt az üzenetet fogalmazzák meg a jelöltállítással, hogy az RMDSZ olyan
szervezet, amely képes megújulni és azokat az embereket megtalálni, akik nem
pártpolitikusok, hanem szakpolitikusok, nyilatkozta Antal Árpád, a szövetség
sepsiszentgyörgyi elnöke azon a csütörtök délutáni sajtótájékoztatón, amelyen bemutatták az
RMDSZ háromszéki képviselő- és szenátorjelöltjeit. Hozzátette: a jelöltállítás során nem a
pártpolitikai lojalitás volt szempont, hanem az, hogy olyan embereket találjanak, akik
szakmailag és közösségi ügyekben is jól teljesítenek.

Erdély

az infrastrukturális fejlesztések mellett a Gyilkos-tó és a Békás-szoros térségére igyekeznek
együttes erővel még nagyobb figyelmet fordítani.

A közigazgatási átszervezésről szóló törvény visszavonását kéri Cseke Attila
2016. szeptember 8. – maszol.ro, transindex.ro
Megkereséssel fordul a parlamenti pártok megyei elnökeihez a bihari RMDSZ azért, hogy
közösen kérjék a miniszterelnöktől és a fejlesztési minisztériumtól a Románia közigazgatási
átszervezéséről szóló törvénytervezet visszavonását. Ezt Cseke Attila képviselő, a Bihar
megyei RMDSZ elnöke jelentette be Nagyváradon. A képviselő felidézte, azt, hogy miért is
érintik negatívan Nagyváradot és Bihar megyét a tervezett változtatások, és kijelentette:
fontosnak tartja a Bihar megyei pártok közös fellépését, ám ha ez nem valósul meg az RMDSZ
egyedül is kéri a tervezet visszavonását.

Melyik RMDSZ-szervezet áldoz fel egy képviselői helyet az MPP-nek?
2016. szeptember 8. – maszol.ro
Pénteken dönti el a Szövetségi Állandó Tanács, hogy az RMDSZ a Maros megyei vagy pedig
Hargita megyei képviselőjelölti listájának egyik befutó helyét engedi át az MPP-nek. Az már
korábban eldőlt, hogy a Kovászna megyei listán befutó helyet kap a Magyar Polgári Párt egyik
jelöltje. Az érintetteket kereste meg a maszol.ro a SZÁT ülése előtt.

Véglegesítés előtt az Aradi Magyar Napok programja
2016. szeptember 8. – Nyugati Jelen
Kedden délután az RMDSZ-székházban tartott sajtótájékoztatón mutatta be az Aradi Magyar
Napok 2016-os rendezvénysorozatának a nagy vonalakban elkészült programját Faragó Péter
elnök és Péró Tamás ügyvezető elnök. A szeptember 23-án, pénteken kezdődő és az október
6-i megemlékezésekkel záruló program sok olyan elemet tartalmaz, amelyeket az elmúlt
évben az emberek megkedveltek.
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2016. szeptember 8. – Balogh Levente – Krónika
A Krónika vezércikke szerint „Tökéletesen jellemzi a többnyelvűséggel és a valós
multikulturalizmussal kapcsolatos román szemléletet az, ahogy a bukaresti oktatási tárca
„megoldotta” a minisztérium honlapjának többnyelvűsítését. A magyar szöveg megbízhatóan
és százszázalékosan értelmetlen, világos, hogy nem élő ember írta, hanem egyszerűen
végigfuttatták a Google fordítóprogramján, amelyről köztudott, hogy a magyar szövegek
esetében annyit ér, mint hallássérültek intézetében a hangosbemondó. Egyáltalán nem
vigasztaló, hogy a világnyelvek – vagyis a francia és az angol – esetében is ugyanígy járhattak
el, mivel a magyar közösség nem idegen, hanem őshonos az országban. Vagyis egyrészt
könnyebb lett volna olyasvalakit találni, aki képes értelmesen lefordítani a román szövegeket,
másrészt konkrétan ki is jár a magyaroknak, hogy az adójukból működtetett intézmények az
anyanyelvükön kommunikáljanak velük”.

Erdély

Pénz beszél

Székely Nemzeti Tanács: nemmel kell szavazni

Pék Zoltán lehet a magyar adás megváltója
2016. szeptember 8. – Felvidék Ma
A parlament előrehozott szavazáson már csütörtökön döntött a Műsorszolgáltatási Tanács
megüresedett helyének betöltéséről. A titkos szavazáson a Most-Híd által jelölt Pék Zoltán
még a legoptimistább várakozásokat is felülmúlva, a 113 érvényes szavazatból 91-et
megszerezve vált a Tanács tagjává. Pék Zoltán személyében egy olyan szakember került
felelős pozícióba, aki támogatja a szlovákiai magyar televíziós adás műsorának úgynevezett
arányosítását. Az arányosítást előírja a médiatörvény is, azonban az elmúlt években nem volt
politikai akarat annak megvalósítására. Az arányosítás lényege, hogy az eddigi pár perces
napi magyar nyelvű televíziós adás helyett, fokozatos átmenettel egy olyan napi műsoridő
alakuljon ki, amely arányaiban tükrözi a magyar közösség szlovákiai számát. Ez azt jelenti,
hogy vélhetőleg egy-két év alatt a mostani műsoridő helyett napi akár négy órára is nőhet a
magyar nyelven sugárzott műsorok ideje.
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Felvidék

2016. szeptember 9. – MTI, Magyar Hírlap
A Székely Nemzeti Tanács elnöke szerint részt kell venni az októberi kvótareferendumon, és
nemmel kell szavazni. Izsák Balázs a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában azt mondta: a
határon túli magyarok, köztük a székelyek is abban érdekeltek, hogy az anyaország erős és
független legyen. Magyarország alkotmányos kötelezettségét, miszerint a határon túli
magyarokért felelősséget visel, csak akkor tudja hatékonyan teljesíteni, ha ezek a feltételek
teljesülnek. Az autonómia csak akkor elérhető, ha a kontinensen rend és stabilitás van. Ehhez
a demokráciát kell erősíteni, de erről nem lehet beszélni akkor, amikor a kontinensen
terrorveszély, zűrzavar van - jelentette ki.
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2016. szeptember 8. – Új Szó
A parlamenten kívüli Szlovákiai Roma Unió pártja felszólította Bugár Bélát (Híd), hogy
tartson ellenőrzést a romaügyi kormánybiztosnál. A Szlovákiai Roma Unió szerint a 2010 és
2015 közötti éveket kell megvizsgálni. František Tanko, a párt elnöke, azt mondta:
a közvéleménynek joga van megtudni, milyen állapotban van valójában a roma-kérdés
Szlovákiában, és meg kéne világítani, hová mennek a romáknak szánt pénzek. Tankónak nem
csak a kiutalt pénzekkel van baja, Ravasz Ábel romaügyi kormánybiztos munkájával is
elégedetlen, akit épp a Híd jelölt a pozícióba. Szerinte senki nem tudja, milyen konkrét
lépéseket tesz Ravasz a romák érdekében, még ha meg is látogatott néhány települést.

Felvidék

Szlovákiai Roma Unió: Bugár tartson ellenőrzést a romaügyi kormánybiztosnál

Danko ötlete félreállíthatja az ellenzéket és Kotlebát is
2016. szeptember 8. – hirek.sk
Ha Andrej Dankónak sikerül átvinnie a politikai pártokról szóló törvény módosítását, szinte
valamennyi jelenlegi ellenzéki párt problémákkal találja magát szemben. A házelnök javaslata
alapján csak azok a pártok indulhatnak harcba a választók szavazatiért, melyeknek a
taglétszáma meghaladja az 500-at. A feltételnek pillanatnyilag csupán a kormánypártok, a
Smer-SD, a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) és a Most-Híd felel meg, ráadásul már mindkét
koalíciós partner jelezte, készek támogatni Danko javaslatát. A parlamenten kívüli pártok
közül teljesítené a feltételt a Magyar Közösség Pártja is, hiszen taglétszáma 10 ezer fölött van.
S nem okozna gondot a Kereszténydemokrata Mozgalomnak sem, hiszen a Smer után és az
MKP előtt a második legnagyobb tagbázissal rendelkező politikai mozgalomról van szó.

Amíg nem késő
2016. szeptember 8. – Új Szó
A jelek szerint teljes gőzzel elkezdte az új tanévet az MKP, előbb a közszolgálati média
kisebbségi adásának bővítését, majd a vasúti kétnyelvűség kérdését nyitva meg. Mindkettő
fontos téma, s a javaslatok is értelmesnek tűnnek, piros pont jár értük. Van azonban egy
ennél százszor fajsúlyosabb kérdés, amit az MKP úgy kerülget, mint a forró kását,
nevezetesen: mi lesz az MKP–Híd együttműködéssel, amit a választások után éppen az MKPsok szorgalmaztak nagy vehemenciával. Úgy tűnik, ebben a kérdésben saját csapdájukba
estek, hiszen a választásokat követő, Híd által kezdeményezett találkozót azzal utasították el,
hogy Bugárék koalíciókötése új helyzetet teremtett.

Felmérik a révkomáromi református temető sírjait
2016. szeptember 8. – MTI
A komáromi Endresz Csoport Egyesület megkezdte a révkomáromi temető mintegy
kilencezer sírjának teljes körű fényképes és leíró jellegű felmérését. Arlett Tamás
tájékoztatása szerint kegyeleti okból nem érnek a sírokhoz, azokról fénykép készül, valamint
leírják a köveken látható feliratokat, amelyek közül sok már alig olvasható. Bemérik a sírok
pontos koordinátáit, és lézerrel meghatározzák méreteit. Az egyes síremlékekről készített
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Ezrek hallgatták Székely János prédikációját a doroszlói búcsún
2016. szeptember 8. – Pannon RTV, Vajdasági RTV
Az éjjeli virrasztás után több ezren hallgatták Székely János Esztergom-budapesti
segédpüspök prédikációját a doroszlói búcsún. A tartományi képviselőház és a Vajdasági
Magyar Szövetség elnöke, Pásztor István elmondta, a magyar kultúra és identitás megőrzése
mellett, a megmaradás érdekében a gazdasági fejlődés a legfontosabb. A Kisboldogasszonynapi búcsún egyebek mellet ott volt Magyar Levente, gazdaságdiplomáciáért felelős
államtitkár. A Magyar Kormány által támogatott Prosperitati Alapítvány pályázatainak
sikeressége érdekében, minél több vajdasági település életét szeretné megismerni.

Vajdaság

adatlapot felteszik az internetre, egy keresőprogram segítségével a hozzátartozók vagy a
kutatók is hozzáférhetnek az adatokhoz.

Érkeznek a népszavazáson való részvételhez szükséges levélcsomagok
2016. szeptember 8. – Pannon RTV
Egyre több magyar állampolgársággal rendelkező vajdasági kapja meg az október 2-i
magyarországi népszavazáson való részvételhez szükséges levélcsomagot. A szavazásnál
ügyelni kell, hogy az útmutatással összhangban töltsük ki a küldeményben található
dokumentumokat és a megfelelő módon juttassuk őket vissza a Nemzeti Választási Irodához.

VMSZ-közlemény a kvótareferendumról: Szavazzanak nemmel!
2016. szeptember 8. – Pannon RTV, Vajdaság Ma
A Vajdasági Magyar Szövetség elnöksége az október 2-ai kvótareferendumon a nemmel
szavazásra biztatja mindazokat a vajdasági magyarokat, akiknek van szavazati joguk – áll a
párt közleményében. A VMSZ önkéntesei és aktivistái személyesen is tájékoztatnak majd a
szavazás gyakorlati tudnivalóiról, illetve közösségi találkozókon ismertetik a népszavazás
fontosságát, a NEM szavazat jelentőségét.

Elfogadták a költségvetésről szóló jelentést és döntöttek a Pro Urbe-díjasokról
Magyarkanizsán
2016. szeptember 8. – Pannon RTV
Elfogadták a községi költségvetés hat hónapos alakulásáról szóló jelentést és döntöttek a Pro
Urbe-díjasok személyéről is ma Magyarkanizsán, a Községi Képviselő-testület negyedik
rendes ülésén. A hatalmi többség szavazataival, 8 ellenzéki nemmel szemben elfogadták a
községi költségvetés féléves megvalósulásáról szóló jelentést is. A község napján
pénzjutalommal járó Pro Urbe érdeméremben Lékó Lajos nyugalmazott magyarkanizsai
közgazdász részesül majd. Köszönő oklevelet kap Losoncz Rezső, nyugalmazott
magyarkanizsai testnevelő tanár, Rózsa Rózsa nyugalmazott magyarkanizsai mestercukrász,
az oromi Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a magyarkanizsai Beszédes József Mezőgazdasági és
Műszaki Iskolaközpont és a magyarkanizsai Szent Száva Szerb Amatőr Művelődési Egyesület.
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2016. szeptember 8. – Pannon RTV
Irigylésre méltó szinten van Magyarország és Szerbia viszonya, és egyik fél sem szeretné, ha a
migránsválság miatti nyomás hatással lenne a kétoldalú kapcsolatokra – ebben a szerbiai
külügyminiszter és Magyarország belgrádi nagykövete is egyetértett. Ivica Dačić udvariassági
látogatáson fogadta Belgrádban Pintér Attilát. A külügyminisztériumi közleményben az áll,
mindkét fél folytatni kívánja az intenzív politikai párbeszédet és az együttműködést minden
olyan területen, amely mindkét országot érinti.

Vajdaság

Pintér Attilát fogadta Ivica Dačić

800 éves Zenta
2016. szeptember 8. – Pannon RTV
A községnapi rendezvénysorozaton belül szerdán a zentai Városháza előcsarnokában
történeti kiállítás nyílt. A tárlat a Tisza menti település fontos és történelmi jelentőségű
eseményeit mutatja be. Zenta város neve 1216-ban bukkant fel először egy oklevélben
Zyntharew néven. Ekkor már lakott helység volt. A várost mozgalmas és tragikus múltja teszi
történelmivé. A kiállítás az elmúlt 800 évet mutatja be.

Ápolói képzés magyar nyelven Zomborban
2016. szeptember 8. – Magyar Szó, Pannon RTV
A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kara ez év szeptemberétől elindítja nappali
munkarendben BSc (főiskolai) szintű ápolói képzését. Nyolc szemeszteres, nappali képzésről
van szó. Az elméleti képzésre Zombor városában, a közelmúltban felújított Magyar Polgári
Kaszinó épületében kerül sor. Az oktatók a PTE Egészségtudományi Kar nemzetközileg is
elismert szakemberei, akik nagy gyakorlattal rendelkeznek az evidenciákon alapuló
ápolástudomány, valamint az egészségtudomány területén.

Akadt érdeklődő a Szabadkai Rádióra
2016. szeptember 8. – Magyar Szó
Egy héttel ezelőtt jelent meg a hír, miszerint a Szerbiai Cégnyilvántartó Ügynökség egy
hosszú magánosítási folyamat befejezéseként hivatalosan is közzétette, hogy bejegyezett egy
új gazdasági szubjektumot Radio Subotica – Szabadkai Rádió néven, amely korlátolt
felelősségű társaságként (kft.) fog majd működni. A rádió ezentúl 8 volt dolgozó tulajdonában
van, akik a tulajdonrészt azután kapták meg, hogy a privatizáció első két fordulójában nem
jelentkezett érdeklődő befektető, aki megvásárolta volna a Szabadkai Rádiót. Az állam a
részvényalapban megtartott 0,001 (egy ezrelék) tulajdonrészt, s így valójában a médiaháznak
most 9 tulajdonosa van.
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Az identitástudat erősítése a cél
2016. szeptember 8. – Huncro.hr
A HMDK szentlászlói alapszervezetének és az Ernestinovói járás Magyar Kisebbségi
Önkormányzatának a támogatásával és szervezésében egy szentlászlóiakból álló csoport
látogathatott el a hétvégén Budapestre és a szentendrei szabadtéri néprajzi múzeumba.
Kelemen Dezső, a HMDK szentlászlói alapszervezetének az elnöke azt mondja, évente
legalább egy alkalommal szerveznek magyarországi kirándulást, amelyre bárki jelentkezhet.

Állatkerti kirándulással zárult a kórógyi tábor
2016, szeptember 8. – Huncro.hr
A Kórógy Hagyományőrző Egyesület szervezésében július és augusztus folyamán is kéthetes
nyári kézműves táborra került sor. A második egy eszéki állatkerti kirándulással zárult.
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Kárpátalja

2016. szeptember 8. – MTI, Webrádió
Ungvári fellépéssel zárult csütörtökön a Magyar Állami Népi Együttes kísérőzenekarát vezető
Pál István Szalonna és bandája tíz helyszínt érintő, a magyar kormány támogatásával létrejött
kárpátaljai koncertturnéja. Az Ungvári Filharmónia nagytermében megtartott teltházas
koncert előtti sajtótájékoztatón Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja
fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztos, a koncertkörutat
anyagilag támogató kárpátaljai kormánybiztosság vezetője elmondta: Pál István Szalonna és
bandája koncertsorozata a kultúra ünnepe, a Kárpátalján élő népek baráti kézfogása volt.
Magyarország egyik legjobb népzenei együttese ugyanis együtt játszott ruszin, ukrán és
román népzenészekkel - tette hozzá. Megjegyezte: Kárpátalja rengeteg népzenei kincset rejt,
hiszen a térségben évszázadok óta együtt élnek a különböző nemzetiségek, amelyek egymást
gazdagítják kultúrájukkal.

Horvátország

Ungvári koncerttel zárult Pál István Szalonna és bandája kárpátaljai turnéja
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Népszavazás 2016!
A képre kattintva megtekintheti a 2016. október 2-i népszavazásról szóló tájékoztató videót.
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Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2016. szeptember 8. – Kossuth Rádió
Jogfosztott jogászok. A Vajdasági Magyar Diákszövetség a magyar nyelvű
felvételiért harcol, a bíróság pingpongozik az üggyel
Még se lehet magyarul felvételizni az újvidéki egyetem jogi karára? Mindegyikre lehet, csak
oda nem? Az újvidéki bíróság elutasította a Vajdasági Magyar Diákszövetség kérelmét és ezzel
száznyolcvan fokos fordulatot vett az ügy. Újvidékről tudósít a Határok nélkül riportere.
Orbán Viktor hivatalában fogadta Brenzovics Lászlót
A Beregszászt elkerülő út szükségességéről s a kárpátaljai magyarság egyéb problémáiról
tárgyalt Orbán Viktor miniszterelnök és Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális
Szövetség elnöke, kijevi parlamenti képviselő még a lengyelországi magyar-ukrán
kormányfői találkozó előtt. A konkrétumokról kérdezte a Határok nélkül ungvári tudósítója a
Kijevben tartózkodó Brenzovics Lászlót.
Kecskemét, ahol tud, segít. A Maros megyei szakképzés a testvértelepüléstől
kaphat támogatást
Maros megye és székhelye, Vásárhely és Kecskemét között felpöröghet az együttműködés
azután, hogy a Maros-parti város magyar napjainak, a Forgatagnak a testvérváros, Kecskemét
volt a díszvendége. Gaál József nem csak a város alpolgármestereként, hanem a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara alelnökeként is tárgyalásokat folytatott helyi vezetőkkel, köztük
Maros megye tanácsának elnökével, Péter Ferenccel is. A küldöttség tagja volt ugyanakkor a
kecskeméti Pallas Athéné Egyetem rektora is, aki a marosvásárhelyi Sapientia egyetem
vezetőivel folytatott megbeszéléseket.
60 lejes taneszköz-támogatást kapnak Arad megye legkisebb magyar diákjai
Hétfőn kezdődik az iskola Romániában. Arad megye legkisebb magyar diákjai, a magyar
előkészítő osztályosok 60 lejes, mintegy 4200 forintos taneszköz-támogatást kapnak még a
héten a helyi RMDSZ alapítványától. A Pro Identitas Egyesület másodízben szervezi meg a
De nehéz az iskolatáska! elnevezésű akciót. Interjú az RMDSZ Arad megyei elnökével, Faragó
Péterrel.
Szabadkán a közelmúltban jelent meg a Vajdasági protestáns kataszter nevű
kiadvány
Szabadkán a közelmúltban jelent meg a Vajdasági protestáns kataszter nevű kiadvány. A
mindössze ötven egynéhány oldalas könyv amellett, hogy bemutatja a mai állapotokat, az
elmúlt 200 év történelmére is visszatekint.

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. szeptember 9.

11

Paradicsomnapot tartottak Lukácsfalván
A Közép-Bánságban Nagybecskerek városhoz tartozik Lukácsfalva. Kis település, alig
néhányszáz lakosa van. A kertészkedők ranglistáján viszont jeles helyen szerepelnek a
lukácsfalvai magyar közösség képviselői. Egyik termékük a paradicsom, ezért aztán évente
Paradicsomnapot szerveznek. S ez jó alkalom arra, hogy hazacsalogassák az elvándoroltakat,
hogy meghívják egy kis eszmecserére a környékbeli és távolabbi kertészeket, továbbá, hogy
összefogják, összetartsák a maroknyi magyarságot.
A felvidéki magyar kajakosoknak és edzőjüknek levélben gratulált Orbán Viktor
a szlovák K4-es csapat olimpiai ezüstérméért
A felvidéki magyar kajakosoknak és edzőjüknek levélben gratulált Orbán Viktor a szlovák K4es csapat olimpiai ezüstérméért. Ők Tarr György, Linka Tibor, Vlcek Erik és edzőjük, Likér
Péter. A levelet Czimbalmosné Molnár Éva nagykövet adta át a sportolóknak Somorján. Az
ünnepségen megjelent a város alpolgármestere, Orosz Csaba is. Várhatóan ebben a városban
épül meg Szlovákia első kajakpályája, s akkor már nem kell edzésre Szolnokra járniuk a
felvidéki sportolóknak.
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és a
Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével

Magyarország
www.atv.hu
www.blikk.hu
www.borsonline.hu
www.dunatv.hu
www.hirado.hu
www.hirszerzo.hu
www.hirtv.hu
www.hvg.hu
www.index.hu
www.kitekinto.hu
www.magyarhirlap.hu
www.mno.hu
www.mti.hu
www.nepszava.hu
www.nol.hu
www.origo.hu
Románia
www.erdely.ma
www.transindex.ro
www.kronika.ro
www.maszol.ro
www.nyugatijelen.ro
www.szekelyhon.ro
www.hhrf.org
/erdelyinaplo

Szlovákia
Ukrajna
www.ujszo.com
www.hhrf.org
www.szabadujsag.com www.karpatinfo.net
www.felvidek.ma
www.karpataljalap.net
www.karpatalja.hu
www.bumm.sk
hirek.sk
www.karpatalja.ma

Ausztria
www.volksgruppen.at

Szlovénia
www.nepujsag.net
www.rtvslo.si

Szerbia
Horvátország
www.magyarszo.com www.hmdk.hr
www.pannonrtv.com www.huncro.hr
www.vajdasagma.info

Figyelt weblapok jegyzéke

készült.

Hírvivő
www.reggeliujsag.ro
www.manna.ro
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